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Cuvinte cheie 
  

Preot, cler, hirotonire, protopop, vicar, episcop, mitropolit, parohie, mânăstire, 

confesional, ortodox, neunit, greco-catolic, unit, iezuit, superintendent calvin, 

comportament moral, sărindar, antimis, religii recepte, unirea religioasă, diploma 

leopoldină, Curtea imperială, Guvernul Transilvaniei, Cancelaria aulică transilvană, Dieta 

Ardeleană, Consiliul Aulic de război, Maria Tereza, luminism, reformă, Karovitz, 

privilegii ilire, Supplex Libellus Valachorum, comitate, scaune, districte, conscripţii, 

urbarii, inventare, statistici, memorii, protestatari împotriva unirii, statut social, iobag, 

libertini, nobili, averea parohială, dajdie, dijmă, venituri stolare, scutiri, pregătirea 

culturală, tipografie, dascăli, copişti, zugravi, dieci,  vizitaţie canonică, Evanghelie, 

Chiriacodromion, Straşnic, Triod, Penticostar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 
 
 
 
 
Prefaţă 
 

Secolul al XVIII-lea este secolul filosofilor care vor să înţeleagă lumea, să 

răspândească lumina adevărului şi să construiască, astfel, o lume mai bună. Dacă secolul 

precedent s-a încheiat cu o ,,criză a creştinătăţii moderne” declanşată în anii 1680-1690 

de câţiva intelectuali,  secolul Luminilor este o perioadă de răspândire a noilor cunoştinţe. 

Răspândirea acestor idei are loc pe fondul unor importante transformări economice şi 

sociale. Secolul este marcat de dezvoltarea rapidă a agriculturii şi comerţului, un avânt 

demografic de mare amploare şi o îmbunătăţire sensibilă a condiţiilor de viaţă. 

Fiind preocupat de trecutul istoriei noastre bisericeşti, implicit al preoţilor români 

transilvăneni, scopul propus pentru lucrarea de faţă este încercarea de a răspunde la 

întrebările: câte din speranţele de la începutul secolului au devenit realitate la jumătatea 

secolului al XVIII-lea; care era statutul preotului în societate; dacă s-a schimbat ceva în 

traiul preoţilor, dacă a fost îndestulat încât să le permită să se ocupe doar de cele 

spirituale; care era opţiunea religioasă stabilită prin hirotonire respectiv de cine erau 

hirotoniţi preoţii; cum putem înfăţişa portretul intelectual al clerului; ce fel de cărţi 

apăreau şi ce cărţi se citeau; care era situaţia şcolii româneşti; care era rolul preoţilor în 

schimbarea comportamentului enoriaşilor? 

 Baza documentară pentru acest demers o constituie materialele de arhivă de la 

Direcţia Judeţeană Cluj a Arhivelor Naţionale, Biblioteca Academiei Filiala Cluj-Napoca, 

Colecţia de Carte Veche a Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului şi Clujului şi de 

la Protopopiatul Ortodox Bistriţa, iar ca surse edite colecţiile de documente, urbarii, 

conscripţii şi statistici.  

Orizontul cultural poate fi evaluat şi prin deţinerea de cărţi de către preoţi. Cărţile 

de învăţătură pentru preoţi fac dovada elocventă a ceea ce înseamnă nivelul cultural al 

acestei elite rurale. Cărţile preoţeşti parcurg în general o traiectorie dinspre o generaţie 

spre alta de preoţi, de obicei în cadrul aceleiaşi familii, configurând o genealogie 

intelectuală. Această succesiune confirmă atât consolidarea socială, cât şi pe cea culturală 

a elitei preoţeşti. 

La nivel de parohie, dovezile mărturisesc că pregătirea multor candidaţi primiţi 

pentru preoţie abia dacă a fost realizată pentru a le da acestora posibilitatea să-şi 
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îndeplinească datoriile lor pastorale esenţiale. Mulţi au fost şcoliţi acasă de tatăl lor care 

era preot. Totuşi alţii, care proveneau din categoria iobagilor, au primit prima lecţie de 

scris şi citit de la preotul satului sau de la dascăl, care putea fi cantorul sau custodele 

bisericii din sat sau dascălul satului. Acolo unde existau astfel de instruiri formale, casa 

preotului sau a dascălului, ori naosul bisericii servea drept sală de clasă. 

  

 

Capitolul I. Situaţia preoţimii din Transilvania până în secolul al XVIII-lea 

I. 1. Viaţa religioasă (parohii, mânăstiri). 
I. 2. Domnia principilor reformaţi  
I. 3. Preoţi români în documentele vremii  
I. 4. Raportul sinteză asupra situaţiei politice şi confesionale a Transilvaniei  
 

A existat o preocupare a ierarhiei bisericii româneşti pentru ridicarea stării 

materiale generale a clerului. Încă din secolul al XVI-lea, vlădicii au dobândit o sumă de 

venit importantă, fiind beneficiari ai plăţii florinului din partea preoţilor din subordine. 

Vechile dări ale preoţilor faţă de stat se menţin şi sunt în creştere în secolul al XVII-lea, 

aceştia fiind supuşi la achitarea unor sume globale şi la plata unor produse în natură. 

 Privilegiile acordate de către principi preoţilor români aveau ca scop atragerea lor 

la calvinism. Însă efortul puterii centrale şi al superintendenţilor calvini nu era pe placul 

nobilimii coreligionare ostile unei preoţimi libere, cu drept de strămutare, şi beneficiară a 

unor scutiri fiscale, precum plata dijmei, întreţinând în sânul preoţimii o stare de 

nemulţumire şi luptă pentru respectarea şi aplicarea privilegiilor princiare. Presiunea 

bisericii calvine s-a materializat în promovarea limbii române la slujbele bisericeşti şi 

prin progresele tipăriturilor româneşti. 

Ortodocşii fiind izolaţi de elitele conducătoare şi de celelalte biserici ale 

Transilvaniei, ei primeau în mod constant ajutor de dincolo de graniţele Principatului 

pentru că făceau parte dintr-o comunitate ortodoxă mai mare. Domnii şi boierii care 

aveau proprietăţi în Transilvania au păstrat preoţii şi au construit biserici sau făceau 

donaţii substanţiale de bani bisericilor deja existente. Ajutorul pentru ortodoxia 

românească venea şi din alte teritorii ortodoxe. Rusia s-a bucurat de un prestigiu spiritual 

şi moral printre transilvănenii ortodocşi. Relaţii directe au existat şi cu bisericile ortodoxe 

de la sud de Dunăre, inclusiv Muntele Athos, precum şi relaţii româno-sârbe.  

Documentele din arhivele clujene ne relevă unele realităţi istorice interesante ale 

epocii. Protocolul de judecată al Comitatului Solnocul Interior din perioada 1640-1684 

contribuie la reconstituirea situaţiei preoţimii ortodoxe române. 
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Preoţimea românească din comitat este prezentă în protocolul scaunului 

comitatului Solnocul Interior în special prin publicarea diplomelor de înnobilare obţinute 

de la principii Ardealului sau prin legături de rudenie cu cei implicaţi în procese etc. De 

menţionat că religia ortodoxă este confundată cu însăşi etnia, astfel că sintagma care 

defineşte ortodoxia este înlocuită cu calificativul românesc/românească şi astfel apare în 

document despre un preot sau altul că este al bisericii de confesiune românească 

(Ecclesie Valachicae Confessionem) şi nu al bisericii ortodoxe. Termenul este specific 

epocii şi întreg Evului Mediu. Se spunea despre un român că ţine de legea românească şi 

nu de religia ortodoxă, atât de mult se confunda confesiunea cu etnia. 

Prezenţa preoţilor români în documentele vremii apare şi sub un alt aspect, cel 

referitor la publicarea în faţa Scaunului de judecată şi în adunarea/congregaţia 

Comitatului Solnocul Interior a diplomelor de înnobilare şi/sau de protecţie şi de scutire 

de impozit pe casă, obţinute de la principii Transilvaniei, desigur, pentru meritele lor în 

războaiele purtate în epocă, sau în luptele interne pentru domnie. 

 
 
Capitolul II. Organizarea bisericii româneşti din Transilvania în prima jumătate a 
secolului al XVIII-lea. Ierarhi uniţi. 
II.1. Atanasie Anghel  
II.2. Ioan Giurgiu Patachi  
II.3. Ioan Inochentie Micu Klein  
      
 Teritoriile româneşti - Transilvania, Banatul, Crişana, Maramureşul şi, între   

1718-1739, Oltenia - intrate în componenţa Imperiului habsburgic, în noua conjunctură        

geo-politică şi militară, au fost studiate, cu atenţie, de experţii Curţii de la Viena. Un 

interes sporit a fost acordat în primul rând Transilvaniei, deoarece ea reprezenta axa 

principală de legătură cu celelalte provincii româneşti intrate sub dominaţie austriacă şi, 

în acelaşi timp, o posibilă bază de extindere a puterii habsburgice spre Moldova şi Ţara 

Românească. 

Rezistenţa ortodoxă faţă de unire în Braşov şi Ţara Bârsei s-a conturat la 

îndemnul şi sub directa îndrumare a factorilor de decizie din Ţara Românească şi s-a 

bucurat de atitudinea favorabilă a autorităţilor transilvane. Autorii acestei tentative au fost 

membrii elitei locale, reprezentanţi ai bisericii şi comunităţii româneşti din Şcheii 

Braşovului, la care s-au asociat câţiva membrii ai Companiei greceşti din Braşov şi ai 

clerului din Ţara Bârsei, toţi legaţi de Ţara Bârsei prin importante interese economice. 

Reprezentanţii comunităţilor româneşti din aceste ţinuturi prin protestul din 27 iunie 1701 

se opun jurisdicţiei episcopului unit. Dintre iniţiatorii protestului, preoţii menţionaţi sunt 
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protopopul Vasile Grid, împreună cu preoţii Cârstea şi Florea, apoi preoţii Petru şi 

Aldulea din Zărneşti, Ion din Tohan şi Stoica din Râşnov. 

Copleşit de proteste, Atanasie a fost silit să îngăduie românilor braşoveni, 

făgărăşeni şi hunedoreni să rămână în vechea lor credinţă, cu condiţia încetării acţiunilor 

unirii şi a achitării dării vlădiceşti. 

 Pentru a-şi proteja situaţia, în 1728 credincioşii din Ţara Bârsei s-au pus sub 

oblăduirea duhovnicească a Episcopiei de Râmnic, iar în 1739 sub a Mitropoliei de 

Karloviţ.  

 Delimitarea de uniţi presupunea nu doar acţiuni de protest ci, în mod necesar, 

refacerea structurii instituţionale a Bisericii Ortodoxe. O tentativă de restaurare a 

Mitropoliei a avut loc în timpul răscoalei antiotomane (1703-1711), condusă de Francisc 

al II-lea Rakoczi. În 1707, când răsculaţii au ocupat Alba Iulia a fost aşezat în scaunul 

mitropolitan Iov Ţirca. Păstorirea lui a durat puţin, fiind nevoit să se retragă odată cu 

trupele lui Rakoczi spre Maramureş, unde şi-a exercitat scurtă vreme rolul de ierarh. 

 O încercare de renunţare la unirea religioasă a făcut-o chiar Atanasie, protopopul 

Vasile ,,notarăşul” soborului mare şi fratele său, protopopul Petru din Daia, încercând să-l 

convingă să refacă unitatea bisericească. În iulie 1711 a avut loc se pare un sobor care a 

denunţat unirea, abia la 18 noiembrie 1711 iezuitul Gabriel Hevenessi reuşind să impună 

lui Atanasie şi protopopilor să revină asupra hotărârii şi să facă o nouă mărturisire de 

credinţă în favoarea unirii. 

 Istoricul Pavel Cherescu fundamentează această concluzie în baza însemnării de 

pe antimisul descoperit în Muzeul Arhiepiscopiei Sibiului. Acest antimis provine din 

parohia Viscri, jud. Braşov şi conţine însemnarea: ,,Jertvelnicul dumnezeesc pe carele să 

obrşesc dumnezeieştile slujbe. Blagoslovitu-s-au şi s-au sfinţit de Prea Sfinţitul Mitroplit 

Bălgradului şi s-au dat în zilele mărirei sale craiului nostru Karoli.”  

 Aşadar Atanasie se intitulează din nou ,,mitropolit al Mitropoliei Bălgradului”, 

deşi din 1701 vechea Mitropolie din Alba Iulia şi-a încetat existenţa.  

Episcopul Atanasie Anghel s-a adresat de două ori oficialităţilor bisericii calvine 

în 1711. Scrisorile lui, care vor fi publicate de Ana Dumitran, ating probleme actuale 

foarte des discutate, plata taxelor bisericeşti şi construirea bisericilor. românii au refuzat 

plata dijmei. A doua scrisoare atrage atenţia primarului din Orosfaia să nu împiedice 

construirea bisericii româneşti din localitate. 

Eparhia avea 52 de protopopiate, numărul preoţilor nu se ştie exact, cunoscut fiind 

că unele sate aveau 2 - 3 - 4 şi mai mulţi preoţi. Activitatea episcopală a lui Atanasie se 
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desfăşura sub tutoratului teologului iezuit, fără de care nu putea lua nici o măsură, nu 

putea vizita bisericile, nu putea ţine sinoade, hirotoni preoţi, numi protopopi şi pedepsi 

nici clerici nici mireni şi nu putea despărţi căsătoriile. Candidaţii la preoţie trebuiau să 

dea examen în faţa unei comisii compusă din preoţi mai bătrâni şi din teologul iezuit şi 

trebuiau să fi împlinit vârsta de 25 de ani. 

 În opinia istoricului Zenovie Pâclişanu întâiul vlădică unit devenise ,,o simplă 

păpuşă decorativă” şi ,,o figură pur reprezentativă şi decorativă, lipsit de orice putere 

reală şi de orice iniţiativă”. 

Soborul mare sau sinodul general era cel mai important for administrativ şi 

judecătoresc al eparhiei, fiind alcătuit din toţi protopopii şi doi preoţi bătrâni din fiecare 

protopopiat. 

Atanasie Anghel face parte din rândul cărturarilor, care au funcţionat în Bălgradul 

medieval, preocupaţi de tipărirea şi păstrarea cărţilor româneşti. Pe lângă faptul că, în 

timpul vlădiciei lui apar două tipărituri importante în tipografia românească - 

Chiriacodromion şi Bucoavna, ambele în anul 1699 - (Atanasie Anghel fiind profund 

implicat în tipărirea lor), el se îngrijeşte şi de răspândirea tipăriturilor apărute sub 

patronajul său, fiind în posesia câtorva convingătoare mărturii. ,,... o au dat-o Vlădica 

Atanasie de pomană la Sfânta biserica a Geomalului...”. Însemnarea poate fi completată 

cu cea mai veche atestare a unui Chiriacodromion într-o colecţie de carte. În anul 1700 

Atanasie Anghel a dat ,,în sama Mitropolii” mai multe cărţi, între ele fiind o ,,Păucenie 

de aceste de ale noastre”. Păucenia trebuie identificată cu Chiriacodromionul. 

 În dorinţa de a ilustra cele mai sus afirmate în privinţa răspândirii 

Chiriacodromionului prin osârdia mitropolitului Atanasie, reţinem încă 3 mărturii 

aparţinătoare, însă, altor zone geografice. Vlădica Atanasie donează un exemplar ,,... 

fratelui meu Pop Gheorghe den Oradea, 1702”. Alte donaţii sunt menţionate pe 

exemplarul de la Vinţ din 1 martie 1700, ajuns în Mînereu (jud. Hunedoara) şi pe acela de 

la biserica din Curechiu (jud. Hunedoara). 

Asigurarea privilegiilor şi scutirilor obţinute încă de pe timpul principilor calvini 

ai secolului al XVII-lea, confirmate şi extinse de împăratul Leopold I a constituit o 

preocupare importantă a episcopului Ioan Pataki. În primul rând Pataki a arătat că 

scutirile de la diferitele contribuţii şi taxe pe care le-a dat preoţimii unite Leopold I nu 

sunt respectate. La astfel de taxe şi contribuţii sunt supuşi nu numai preoţii ,,supra 

numerari” ci şi preoţii necesari conducerii parohiilor. Solicită ca indiferent de situaţia lor 

să fie trataţi în conformitate cu privilegiile diplomelor împărăteşti. 
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La nivelul Comitatelor s-au luat de asemenea hotărâri privind statutul preoţimii. 

Comitatul Clujului de exemplu hotărăşte în adunarea din 1710 ca în fiecare an să fie 

scutit numai un preot de orice fel de contribuţie, ceilalţi fiind nevoiţi să plătească după 

averile private, iar după cele bisericeşti nu. Comitatul Albei de Jos în 1712 îi scuteşte atât 

pe preoţii români cât şi pe cei maghiari şi saşi de contribuţii după averea bisericească, nu 

însă şi după cea personală. 

În plan cultural prioritatea episcopului Ioan Giurgiu Patachi a fost ridicarea 

conaţionalilor săi prin educaţie, însă deşi n-a reuşit să înfiinţeze şcoli, l-a preocupat ideea 

înfiinţării unui seminar pentru viitorii preoţi. Orizontul său cultural este sugerat de cele 

peste 180 de titluri de carte, străină şi românească, manuscrisă şi tipărită, parte organică a 

vechii biblioteci a Blajului, ale cărei baze s-au pus în deceniile 5-6 ale secolului al XVIII-

lea. 

Inochentie Micu Klein este martorul apariţiei figurii moderne a intelectualului. El 

îşi construieşte celebritatea mai puţin pe erudiţia savantă este la curent cu progresele 

timpului său. Conştient de influenţa sa socială, se angajează în apărarea unor cauze 

nobile, îşi susţine cu hotărâre ideile pentru a influenţa societatea, regulile sale şi 

mentalitatea. Se face vestitorul toleranţei, condamnă abuzurile politice şi denunţă 

injustiţia socială. Asemenea intelectualilor secolului al XVIII-lea duce o luptă de idei, are 

ambiţia de a elibera credincioşii de nedreptăţi şi nu ezită să se pronunţe asupra celor mai 

dezirabile reforme constituţionale sau sociale. 

Obiectivul fundamental al episcopatului unit era formarea unui cler mai bine 

pregătit, capabil să-şi îndeplinească îndatoririle pastorale şi să susţină acţiunea de 

promovare a unirii religioase. Ierarhii uniţi au depus eforturi pentru a transforma 

preoţimea într-o stare privilegiată, scopul cel mai înalt al unui episcop fiind să aibă mulţi 

preoţi educaţi. 

 

 

Capitolul III. Situaţia material-socială a preoţimii române din Transilvania în 
prima jumătate a secolului al XVIII-lea  
III.1. Obligaţii, venituri şi îndatoriri 
III.2 Statutul social al preoţilor: iobagi, libertini, nobili  
III.2. Starea materială a preoţimii unite  
III.3. Starea materială a preoţimii neunite  
 

Preotul  avea obligaţia  să-şi achite  onorariul stabilit faţă de domnul de pământ. 

Acest onorariu era diferit, după împrejurări şi după stăpân. La contribuţia statului fiecare 
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preot român figurează cu o sumă deosebit de mare. De exemplu, Dietele ardelene în 1689 

au pus contribuţie pe preoţii români nu mai puţin de 13.250 fl., la care se adaugă cantităţi 

însemnate de cereale şi diferite produse alimentare. 

În afară de obligaţiile faţă de domnul de pământ şi faţă de stat, preoţii aveau 

îndatoriri şi faţă de superiorii lor ierarhici. 

Scutirile clerului greco-catolic de sarcinile publice şi asigurarea unui statut social-

juridic privilegiat, similar celui de care beneficia clerul catolic, a stat de la început în 

atenţia politicii eclesiastice promovate de Leopold I, constituind argumentul hotărâtor al 

ofertei adresate sacerdoţilor ortodocşi din teritoriile integrate Imperiului după anul 1683. 

Majoritatea preoţilor sunt iobagi (lb. latină - coloni, jobbagiones; lb. maghiară 

jobbágyok), adică oameni dependenţi, legaţi de glie, aparţinători unor mari proprietari de 

pământ, cărora, în schimbul lotului de pământ sunt datori să le lucreze moşia, 4 zile 

lumină pe săptămână cu braţele - 208 zile pe an sau trei şi mai puţine, după câte case sau 

pluguri pot purta cu animalele lor. 

O parte din preoţii români sunt libertini (inquilini, sellerek), adică 

preoţi fără stăpân feudal, liberi, cu moşie proprie, cu obligaţii normale faţă 

de stat şi autorităţi. O parte dintre aceştia au fost iniţial iobagi, fiind eliberaţi de 

domeniile lor de pământ.  

A treia categorie de preoţi români transilvani sunt nobilii. Aceştia se 

află pe cea mai înaltă treaptă social-economică şi politică între preoţii 

români. Se deosebesc puţin de libertini, doar atât c-au fost înzestraţi cu un lot 

mai mare de pământ, care se poate transmite urmaşilor şi erau scutiţi de orice sarcină. 

Majoritatea şi-au câştigat nobilatul prin merite militare, vitejii în războaie, servicii în 

viaţa civilă sau prin orizontul filo-calvin şi mai târziu  prin zel unionist. Preoţi 

români cu un statut nobiliar sau boieresc au existat şi înainte de momentul Unirii 

religioase, pe tot parcursul evului mediu. 

 Averea unei parohii se măsura şi în păduri, vii, mori sau case închiriate. Acestea 

ofereau un plus de confort material preotului sau contribuiau la buna întreţinere a 

bisericilor. 

 Preoţii depindeau de oferta satelor şi atitudinea stăpânitorilor de pământuri în 

privinţa intravilanelor. 

 Promisiunile asupra unor terenuri au fost adeseori efemere, după o anumită 

perioadă fiind recuperate de posesori. Din cauza terenurilor bisericeşti puteau să apară 

neînţelegeri între săteni şi preoţi. 
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 Diversitatea situaţiilor din parohii depindea nu numai de voinţa Curţii imperiale ci 

şi de oamenii locurilor, de prestanţa preoţilor, de modul în care au ştiut să se facă 

apreciaţi de stăpânii domeniale şi de enoriaşi. 

 Un exemplu în acest sens îl constituie informaţia istorică din documente ilustrată 

de procesul dintre preoţii Teodor şi Vasile Pop din moşia Velker (Răzoare) din Comitatul 

Cluj în calitate de reclamanţi contra nobililor Ioan si George Pop din aceeaşi localitate 

(D.J.C.A.N., Fond Prefectura Judeţului Cluj, Registrul nr. 214, p. 71-73.). 

În conscripţia iobagilor din moşia Călata (comitatul Clujului) ai contelui Dionisie 

Bánffi din 27-28 septembrie 1756 sunt înscrişi 33 de iobagi capi de familie, cu fiii lor pe 

linie bărbătească, inclusiv vârsta, cu numărul boilor, oilor, stupilor şi cu dijma din grâu şi 

ovăz. 

 La sfârşitul listei există o notă în care se precizează că în moşia contelui 

stăpâneşte şi popa român din Călata (Kalatai Olah Pap bir) o parte, o sesie iobăgească, 

pentru care anual (annuatim) plăteşte o taxă de 7 mărieşi şi o jumătate de dijmă din oi 

(D.J.C.A.N., Fondul familial Banffy, dos. 342/1756, f. 4 verso). 

 Preoţii neuniţi plătesc contribuţiile către stat, alături de toţi locuitorii. Într-un 

răspuns al Curţii din Viena la nemulţumirile saşilor, din 20 ianuarie 1700, se arată că 

preoţimea unită trebuie să fie scutită de contribuţii, iar cea neunită va plăti şi în viitor 

cum a plătit până atunci. Într-un raport din 23 octombrie 1727 se arată că preoţii neuniţi 

plătesc contribuţiile către stat. 

În prima jumătate a secolului al XVIII-lea, ortodocşii din Transilvania au rămas 

fără episcop, dar când aveau, trebuiau să le plătească aşa numita „dajdie vlădicească”. 

Plăteau apoi alte taxe la hirotonie (în Ţara Românească, la Sibiu, sau la episcopii sârbi 

de la Arad, Timişoara şi Buda), taxă pentru singhelie (carte de preoţie). 

 Românii ortodocşi care nu au acceptat Unirea cu Roma, au găsit protecţie, mai 

ales începând din anul 1739, pe lângă mitropoliţii de la Karlovitz, care se bucurau de o 

serie de privilegii din partea Curţii de la Viena. Braşovenii în frunte cu protopopul 

Eustatie Vasilievici Grid au fost primii care au solicitat protecţia mitropolitului sârb. 

Existenţa românilor ortodocşi din Transilvania a fost dovedită prin acţiunile lui 

Visarion Sarai, Nicolae Oprea sau a altor preoţi sau laici ortodocşi, dintre care mulţi 

anonimi, care au adus în atenţia Curţii imperiale o realitate refuzată până atunci. Primele 

semne perceptibile ale schimbării de atitudine a Curţii faţă de românii neuniţi au apărut la 

începutul anilor 1750. Se remarcă o atitudine de recunoaştere graduală a realităţilor din 
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Transilvania, care în final va duce la acceptarea existenţei ortodocşilor români de aici ca 

un corp distinct în rândul creştinilor din imperiu. 

 Pe parcursul anilor 1750-1757, datorită şi intervenţiei ruseşti pe lângă Curtea 

vieneză, s-au emis o serie de decrete care au avut ca efect recunoaşterea unei toleranţe 

private pentru românii ortodocşi din Transilvania. La 7 noiembrie 1750, Maria Tereza 

adresa guvernatorului Transilvaniei două decrete. În linii generale, acestea prevedeau 

dreptul ortodocşilor din Sibiu, Făgăraş şi Braşov de a-şi exercita cultul divin în bisericile 

proprii. Se preciza că în viitor toţi ,,schismaticii” din Principat care nu au dorit să treacă 

la ,,unire” sau care au părăsit ,,unirea” nu trebuiau pedepsiţi. Aveau însă obligaţia de a nu 

provoca tensiuni, de a nu ţese intrigi împotriva ,,unirii” şi de a ceda uniţilor bisericile 

luate. 

Parohiile în general nu aveau averi, provenind dintre localnici, preoţii trăiau se 

moşiile lor familiale sau achiziţionate, obişnuit iobăgeşti şi supuse la obligaţii de muncă, 

la taxe, daturi şi onorarii. Cum religia ortodoxă nu făcea parte dintre religiile recepte, nici 

preoţimea ortodoxă nu se bucura de beneficiile şi privilegiile preoţilor acelor religii. 

Raporturile cu statul şi cu domnul de pământ au rămas mereu discutabile. 

  Deoarece parohiile erau în general mici, puţine aveau peste 30-40 de familii, 

preotul ortodox era nevoit să trăiască din munca mâinilor sale, fie cultivând pământul 

moştenit de la părinţii săi, când nu aveau cumpărau sau luau în arendă contra unor taxe. 

În localităţile mai mici şi mai sărace, abia se deosebea starea materială a preotului de cea 

a enoriaşilor. Sărăcia este prin urmare cea care, cu toate excepţiile fericite care există, 

caracterizează condiţia socială a preotului. Acest statut umilitor al clerului prejudiciază 

grav gradul său de cultură, modul cum el se achita de îndatoririle pastorale pe care i le 

impun canoanele bisericeşti, prejudiciază în ultimă instanţă chiar condiţia socială a 

credincioşilor săi. Preoţii mai înstăriţi îşi făcuseră avere nu din slujba preoţească ci, prin 

faptul că preoţia era transmisă aproape de regulă din tată în fiu, moştenindu-se nu numai 

patrafirul ci şi averea părintească, sporită din generaţie în generaţie.        

Protopopii, la fel ca preoţii din parohii, aveau obligaţii faţă de autorităţi. Erau 

obligaţi să plătească principelui sau autorităţilor locale un honorarium anual şi să ofere 

cadouri corespunzătoare de Crăciun, Paşte şi Rusalii, dar nu au fost niciodată supuşi la 

prestaţii în muncă. Cu toate acestea, poverile lor erau puţine faţă de cele îndurate de 

clerul parohial, şi erau oarecum preferaţi de autorităţi; ei nu puteau scăpa de complexul 

inferiorităţii sociale, pe care îl simţeau continuu datorită religiei lor.   
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Capitolul IV. Situaţia culturală a preoţimii 
IV.1. Slujirea pastorală a preotului  
IV.2. Starea culturală a preoţimii unite  
IV.3. Starea culturală a preoţimii neunite  
IV.4. Cărţi bisericeşti  
IV.5. Şcoli româneşti  
IV.6. Preotul, ctitor de carte românească  
 

Pregătirea viitorilor preoţi uniţi constituia o atenţie permanentă a ierarhiei, astfel 

că sinodul din 1702 a cerut restituirea contribuţiei de război plătită de preoţii români în 

timpul conflictului cu turcii, suma urmând a fi destinată întreţinerii a cinci tineri la şcoli 

din afara Transilvaniei, la Viena, Tîrnavia şi Roma. 

Sinoadele generale ale Bisericii unite din deceniile 3-4 au dezbătut proiectul 

înfiinţării de şcoli proprii Sinodale generale ale Bisericii unite din 1728, 1732 şi 1742 s-a 

interzis frecventarea şcolilor protestante. În deceniile 2-5 o serie de tineri uniţi urmau 

colegiile iezuite din Alba Iulia, Cluj şi Braşov sau pentru gimnaziul călugărilor piarişti 

din Bistriţa. 

Cu toate schimbările şi semnele de modernizare a societăţii româneşti prin 

transformările generale din Imperiu, pregătirea preoţimii a rămas deficitară şi în deceniile 

din a doua parte a secolului al XVIII-lea. Studiile teologice au fost urmate de un mic 

procent dintre cei hirotoniţi preoţi, majoritatea fiind preoţi cu o pregătire minimală. 

În privinţa candidaţilor la preoţie neuniţi, aceştia se pregăteau pe lângă preoţii mai 

vârstnici şi cu oarecare învăţătură în mânăstirile şi schiturile din Transilvania, cei din 

Braşov şi Ţara Bârsei la şcoala de pe lângă biserica Sfântul Nicolae din Şchei, alţi la 

mânăstirile de peste munţi. De exemplu preotul Ioan Piuariu din Sadu învăţase la Cozia, 

alţii la şcolile de pe lângă Episcopiile Râmnicului, Argeşului.  Şcoala de pe lângă biserica 

Colţea din Bucureşti a fost de asemenea frecventată de mulţi transilvăneni. Aici învaţă 

carte un „Dumitru ot Sibiel” la dascălul Staicu şi la părintele Călin, după cum semnează 

pe un „Octoih” şi pe un „Molitfelnic” din Văleni-Maramureş, „un Nicolae din Mohu”, 

care se obligă să scrie o Evaghelie românească pe seama popii Samoilă şi a lui Turcuş 

Gabor şi soţia Pelaghia din Dragomireşti (Maramureş) care o dăruiesc bisericii satului 

lor. Clericul rămâne una din puţinele persoane culte sau învăţate, într-un mediu ostil faţă 

de ceea ce numim intelectualitate. Pregătirea teologică precară a preoţilor mărturisită de 

documentele şi descrierile vremii nu pot fi disociate de statutul de toleraţi care apăsa greu 

în defavoarea preoţimii ortodoxe. Pentru formarea preoţilor sau a diecilor transilvăneni, 

cartea bisericească folosită era şi cea venită de peste munţi. Din fondul de carte veche  a 

colecţiei muzeale de la Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului şi Clujului 
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şi de la protopopiatul Bistriţa rezultă că tipăriturile din Muntenia  predominau în satele 

transilvănene. 

Se poate pune întrebarea ce se citea în rândurile clerului din spaţiul şi perioada 

propusă pentru cercetare? S-a stabilit, deja, că în secolul al XVII-lea erau reprezentanţi 

ai intelectualităţii rurale (preoţi, dieci, dascăli, fruntaşi ai administraţiei locale, ş. a.) care 

citeau şi scriau, obiectul lecturii lor fiind cu precădere, cărţi de istorie, de religie şi cărţi 

populare. De fapt, cartea şi lectura îndeplineau, în acest mediu, un loc important, după 

cum dovedesc atât destinaţia unor tipărituri româneşti vechi din secolul al XVII-lea -caz 

concludent rămân tipăriturile de la Bălgrad- cât şi itinerariile înregistrate, în aceeaşi 

epocă, de o serie de cărţi aflate în preajma preoţilor, diecilor, dascălilor ş. a.  

Preoţii, care reprezentau majoritatea elitei culturale rurale, controlau actul de 

cultură şi educaţie în lumea satului românesc din secolele XVII-XVIII. Orizontul livresc 

al preoţilor ori cărţile de învăţătură, care trebuiau să se afle în apropierea lor, şi 

tipăriturile de la Alba Iulia rămân un exemplu şi pledează pentru un anumit nivel cultural 

al elitei rurale. În marea majoritate a cazurilor, cărţile lor aparţineau domeniului liturgic, 

pastoraţiei dar cuprindeau şi îndrumări duhovniceşti ori de drept canonic administrativ. O 

parte din cărţi, editate în prima jumătate a secolului al XVII-lea a contribuit la 

răspândirea ideilor înaintate ale Reformei printre români, după cum un alt impunător de 

tipărituri va răspunde unui program editorial indiscutabil, care avea drept scop 

consolidarea Unirii religioase cu Biserica Romei, în cadrul comunităţilor rurale. 

Necesitatea continuării acţiunii de copiere a cărţilor se datorează lipsei de 

tipografii româneşti proprii în Transilvania până la 1747 când s-a remontat şi pus în 

funcţiune, la Blaj, fosta tipografie a Mitropoliei Ortodoxe de la Alba-Iulia, care îşi 

încetase activitatea în 1702. Pe de altă parte, chiar şi atunci când s-ar fi oferit 

posibilitatea de achiziţie a cărţilor tipărite, acest lucru nu era posibil din cauza sărăciei 

satelor româneşti, a preoţilor şi a diecilor. În situaţia aceasta rezolvau lipsa cărţilor de 

ritual cu manuscrise care imită bine litera de tipar. Remuneraţia copiştilor profesionişti se 

făcea mai ales în produse cerealiere, şi uneori în bani, în funcţie de mărimea cărţii, 

realizarea artistică a manuscrisului şi calitatea legăturii (copiştii erau şi legători de cărţi şi 

chiar zugravi de biserici). 

În marea majoritate a cazurilor, cartea a cumpărat-o poporul, satele cu preoţii lor. 

Ţăranii liberi, ţăranii iobagi, cu o viaţă modestă, dar tenace, uneori familiile, alteori 

satele, laolaltă, cu preoţi şi dieci şi dascăli care prin ştiinţa de carte şi preocupările lor a 

fost firesc să cumpere cartea sau, aşa cum am văzut, să-i iniţieze dania. Procedura aceasta 



 15

iniţiată şi generalizată în lumea satului, devenită prin timp tradiţie, a avut o implicaţie 

mentală profundă. Zeci şi sute de ţărani, indiferent că au ştiut ori nu au ştiut carte, mulţi 

pentru prima oară în viaţă, din spiţa sau neamul lor, au cumpărat cartea nu pentru folosul 

lor exclusiv ci pentru a o da ca bun comunitar obştesc. 

 
 
Capitolul V. Preoţi şi credincioşi transilvăneni în conscripţiile secolului al XVIII-lea 
 

Din raţiunea consolidării unei statalităţi unitare, atât Dieta ungară, cât şi 

administraţia imperială vieneză au solicitat, începând cu secolul al XVIII-lea, în repetate 

rânduri, organizarea unor recensăminte generale ale populaţiei. Pe lângă aceste raţiuni de 

demografie, Curtea imperială dorea să cunoască în amănunt structura socială şi 

confesională a popoarelor din cuprinsul monarhiei, dar şi resursele, umane şi materiale pe 

care se putea conta.  

 Conscripţiile urbariale pentru perioadele mai vechi, fondurile arhivistice familiale, 

statisticile confesionale, anchetele de nobilitate şi stare liberă, registrele parohiale şi 

monografiile bisericeşti, apoi registrele de stare civilă - după introducerea lor de către 

autoritatea administrativ-statală - precum şi inscripţiile mortuare, conţin informaţii utile 

reconstituirii evoluţiei carierelor preoţeşti în general, precum şi în interiorul aceloraşi 

familii, chiar dacă de multe ori lipsesc verigi în lanţul genealogic al unora dintre ele. 

 
 
Capitolul VI. Biserica românească din Transilvania la mijlocul secolului al XVIII-
lea  

În prima jumătate a secolului al XVIII-lea, atât Biserica Ortodoxă, cât şi Biserica 

Greco-Catolică traversează o perioada dificilă. În contextul întăririi catolicismului prin 

toate mijloacele de către regimul austriac, comunităţile ortodoxe reuşesc să subziste cu 

greu, iar Unirea religioasă era necesar să fie consolidată pentru a se justifica în mod 

concret şi vizibil decizia recunoaşterii autorităţii Romei. 

Mult timp la Viena a dominat teza că toată Biserica Ortodoxă din Transilvania a 

trecut la unire, mai puţin românii din Braşov, Făgăraş şi Sibiu, cărora li s-a recunoscut 

dreptul de a avea preoţi hirotoniţi în afara Transilvaniei şi de a-şi exercita liber cultul. 

Autorităţile considerând că toţi credincioşii ortodocşi au trecut la unirea cu Roma, 

ierarhia ortodoxă nu a mai existat în Transilvania după 1701. Teza susţinută de 

autorităţile politice şi militare din Transilvania, a fost invalidată de conflictele 

confesionale de la mijlocul secolului al XVIII-lea. 
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 Cercetările efectuate pe baza datelor documentare ne arată că peste un sfert dintre 

preoţii români aveau diplome nobiliare, cele mai multe primite pentru notabile servicii 

militare, dar şi pentru serviciu exemplar în comunitate. Important de precizat este faptul 

că în anumite zone (ex. părţile bistriţene) documentele ne arată că preoţii erau mai 

înstăriţi. Pregătirea teologică minimală a preoţilor mărturisită de documentele şi 

descrierile vremii nu poate fi disociată de statutul de toleraţi care apăsa greu în 

defavoarea preoţimii ortodoxe.  

 Confesiunea greco-catolică şi-a constituit instituţiile proprii, cu ajutorul cărora au 

încercat să creeze toate posibilităţile de studiu propriului cler şi popor. Ortodoxia şi-a 

întărit relaţiile cu Principatele române, din moment ce numai de acolo se spera a obţine 

sprijin politic pentru existenţa ulterioară; totodată a început lupta pentru recunoaşterea 

internă. 

Abia în partea a doua a secolului XVIII clerul ortodox va reuşi ceea ce sperase 

mult timp: să devină confesiune recunoscută. Până atunci însă îşi va păstra legăturile cu 

ortodoxia din Moldova şi Ţara Românească, fie prin hirotoniri, fie prin lucrările tiparului 

ortodox. 
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